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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1019414/299/Α0012 (1)
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ−

ντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής 
και του τρόπου υποβολής του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 

(Φ.Ε.Κ. 1948/Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών 

2. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του 
ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249/Α΄).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1028248/546/Α0012/ 
17.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 389/Β΄/2006) κοινής υπουργικής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί 
της Ηλεκτρονικής Υποβολής του δευτέρου αντιτύπου 
της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρ−
του εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του 
ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α΄), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και 
διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που 
ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής του δευτέρου 
αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του 
τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 
του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α΄), στα πλαίσια απλοποίησης 
των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών 
νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φο−
ρολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου−
με:

Άρθρο 1
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων
(Έντυπο Φ – 01.042) 

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική 
μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το 
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται 
επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών 
καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτο−
σήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., κατά περίπτωση, που παρα−
κρατήθηκαν ( Έ ντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό 
υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιού−
μενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρο−
νική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 
1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο 
συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης απο−
δοχών ή συντάξεων ( Έ ντυπο Φ – 01.042) των παραγρά−
φων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο 
των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο 
έντυπο και παράρτημα.

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του 
αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι 
αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες δια−
τάξεις.

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή 
μαγνητική μορφή τους, και για βεβαιώσεις αποδοχών 
ή συντάξεων παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά πε−
ρίπτωση. 
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Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαί−
ωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042), διαδι−
κασία υποβολής του δεύτερου αντίτυπου της βεβαίωσης 
αποδοχών ή συντάξεων με την χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας, πεδίο εφαρμογής και προϋπο−
θέσεις αποδοχής, ημερομηνία υποβολής, αποδεικτικό 
υποβολής, αναστολή της πιστοποίησης, ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση, έλεγχος – ενημέρωση Δ.Ο.Υ..

1. Ορίζουμε ότι τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της υπ’ 
αριθμ. 1020820/389/Α0012/ΠΟΛ1033/24.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο. 
(Φ.Ε.Κ. 299/Β΄/2006), σχετικά περί του τρόπου υποβολής 
του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συ−
ντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042), της διαδικασίας υποβολής 
του δεύτερου αντίτυπου της βεβαίωσης αποδοχών ή 
συντάξεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι−
νωνίας, του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων 
αποδοχής, ημερομηνίας υποβολής, αποδεικτικού υπο−
βολής, αναστολής της πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, του ελέγχου και της ενημέρωσης των 
Δ.Ο.Υ., έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την υποβολή 
του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή 
συντάξεων οικονομικού έτους 2008.

Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2008, σε υποχρέους 
που απασχολούν ολιγότερους από είκοσι μισθωτούς (20) 
ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες 
παροχές σε ολιγότερους από είκοσι συνταξιούχους δεν 
είναι υποχρεωτική η υποβολή με χρήση της ηλεκτρο−

νικής μεθόδου αλλά παρέχεται η ευχέρεια, εφόσον το 
επιθυμούν, της ηλεκτρονικής υποβολής των οριστικών 
δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και το σύνολο των στοιχείων 
που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες 
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για από−
δοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει 
ποσό φόρου για απόδοση). Οι υπόχρεοι της παρούσας 
παραγράφου δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο υποβο−
λής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και του β΄ 
αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών, τον οριζόμενο με 
τις Α.Υ.Ο. 1104564 /2623 / Α0012 / ΠΟΛ.1154 / 2004 και 
1077209 /1542 /Α0012 /ΠΟΛ.1229 / 2002 (δηλαδή υποβολή, 
σε υλική μορφή, της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. στην 
Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα συνοδευόμενα από το β΄ αντί−
τυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων). 

2. Οι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 
(Δημόσιες Υπηρεσίες, κ.τ.λ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά, 
με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, το 
β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών, στο οποίο εμπε−
ριέχεται το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να 
περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών 
ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν 
καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών. 

3. Για το οικονομικό έτος 2008, η προθεσμία ηλε−
κτρονικής υποβολής του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης 
αποδοχών είναι η οριζόμενη από τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, δηλαδή 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπη−
ρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, δηλαδή για το 
οικονομικό έτος 2008, η 31η Μαρτίου.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3743

 CD  DVD  ASCII Character set 437 

ELOT 928 (

).  character set 

.

 ( )

Magnetic Tapes 

)  1600, 6250 

)  (Tracks) 9 

ASCII ELOT 928 ( ).

)  LABELS 

 Blocking Factor 10 (  Block 1700 

).

 ( )

Floppy disks 

)  3.5’’ 

)  ASCII Character set 437 

ELOT 928 (

).  character set 

.

)

,

ZIP.

, . . . .

( . . . .)

:

 (,). 

.



3744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 RECORD 

/ -

1.1  Record 1 1 9 0 

1.2  2 9 (8) JL10 

1.3  10 17 9(8) YYYYMMDD 

1.4 .   18 21 9(4) 2007  2007 

1.5 FILLER 22 170 (149)  

/ -

2.1  Record 1 1 9 1 

2.2  2 5 9(4) 2007  2007 

/

.  6 23 (18)  

.  24 32 (9)

2.3

.  33 35 (3)

2.4 36 36  ( =0,

=1)

2.5 . . .  37 45 (9)

2.6

46 61 (16)

2.7  62 71 (10)  

2.8  72 87 (16)  

2.9  88 92 (5)

2.10  93 97 9(5)  
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2.11 FILLER 98 170 X(73)  

/ -

3.1  Record ( ) 1 1 9 2 

3.2  2 16 9(13)V99 ** 

3.3  17 31 9(13)V99 ** 

3.4  32 46 9(13)V99 ** 

3.5 47 60 9(12)V99 ** 

3.6  61 73 9(11)V99 ** 

3.7  74 85 9(10)V99 ** 

3.8 86 99 9(12)V99 ** 

3.9 . 100 112 9(11)V99 ** 

3.10 113 125 9(11)V99 ** 

3.11 FILLER 126 170 (45) ** 

**

 (,). 

.

/ -

4.1  Record ( ) 1 1 9 3 

4.2 . . .  2 10 (9)

4.3 FILLER 11 11 
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4.4  12 29 (18)  
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  Αριθμ. Φ71512/33315/3069 (2)
Σύσταση Β΄ ΤΔΕ στο Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. − 

Ε.Τ.Α.Μ. Αγ. Αναργύρων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 10 του ν. 1096/1980 «Περί ρυθμίσεως 

θεμάτων ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. Α/281) και του 
άρθρου 7 του ν. 1654/1986 «Υπαγωγή του τακτικού προ−
σωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/177).

β) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας δι−
οίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α/43).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005» (Φ.Ε.Κ. Α/98).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού αλλά του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α. − 
Ε.Τ.Α.Μ. ύψους 26.100,00 € περίπου ετησίως.

3. Την υπ’ αριθμ. Φ 71512/12302/637/19.11.2005 απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας «Σύσταση Β΄ ΤΔΕ στο Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. − 
Ε.Τ.Α.Μ. Αγ. Αναργύρων» (Φ.Ε.Κ. Β/1716).

4. Το υπ’ αριθμ. Γ24/37/19.12.2007 έγγραφο της Διοίκη−
σης του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η 
υπ’ αριθμ. 241/Συν.38/22.11.2007 απόφαση του Διοικητικού 
του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύσταση δεύτερης Τοπι−
κής Διοικητικής Επιτροπής (Β΄ ΤΔΕ) στο Περιφερειακό 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Αγ. Αναργύρων, προκει−
μένου να μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμοτήτων και να 
περιορισθεί ο χρόνος εκδίκασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύσταση Δεύτερης Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής (Β΄ ΤΔΕ) στο Περιφερειακό Υποκατάστημα 
Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Αγ. Αναργύρων.

Ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται για 
ένα (1) χρόνο από την έκδοση της απόφασης διορισμού 
των μελών της.

Η συγκρότηση και ο διορισμός των μελών της Επι−
τροπής καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 
του ν. 2676/1999 (Φ.Ε.Κ. Α/1), όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (Φ.Ε.Κ. 
Α/272).

Για τον τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά θέματα ισχύ−
ουν οι κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

    Αριθμ. 32447 (3)
Διάθεση πιστώσεων στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευ−

νας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για την προμήθεια του Μηχανολο−
γικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού του Κέντρου 
Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης 
Βάμβακος Θεσσαλίας.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

β) Του άρθρου 28 παρ. 5 ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α) 
όπως προστέθηκε με την παρ. 17 άρθρο 24 ν. 2945/2001 
(Φ.Ε.Κ. 223/Α). 

γ) Το άρθρο 31 παρ. 9 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135/Α) 
«ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις».

2. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε. (2000) 
3405/28.11.2000 σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές πα−
ρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο 
αριθμ. 1 στην Ελλάδα.

3. Το π.δ. 153/26.5.2003 (Φ.Ε.Κ. 126/Α/2003) με το οποίο 
καταργείται ο Οργανισμός Βάμβακος.

4. Την υπ’ αριθμ. 254196/29.7.2002 (Φ.Ε.Κ. 1029/Β) απόφα−
ση Υπουργού Γεωργίας «Μεταφορά των Επιστημονικών 
και Ερευνητικών Εργαστηρίων του Οργανισμού Βάμβακος 
στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και 
ένταξη τους στο Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας 
Βάμβακος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη της ομαλής διεξαγωγής της ταξινόμησης 
και του ποιοτικού ελέγχου του εκκοκκισμένου βάμβακος 
στη χώρα μας. Την υπ’ αριθμ. ΣΑΕ 082/3 ΤΡΟΠ. 0/23.6.2006 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στην οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ του 
συγκεκριμένου έργου.

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ 265/11.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 2016/Β/12.10.2007) 
απόφαση με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Κ. Κιλτί−
δη».

8. Την υπ’ αριθμ. 3645/10.5.2005 απόφαση Ένταξης Πρά−
ξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τη σχετική πρόταση που υποβλήθηκε από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.
Ε., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΑ−ΑΥ» 
2000−2006, υπ’ αριθμ. 868/19.1.2006 καθώς και το συ−
νημμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, Υποέργου − Υποδομών 
«Μηχανολογικός − Εργαστηριακός Εξοπλισμός Κέντρου 
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Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης βάμ−
βακος Θεσσαλίας», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την διάθεση χρηματικού ποσού ύψους 
1.672.780 ευρώ για τις δαπάνες του έργου όπως αυτό 
αναφέρεται στο θέμα της παρούσης το οποίο θα πλη−
ρωθεί από την ΣΑΕ 082/3, ΕΡΓΟ 2005ΣΕ08230078, του 
ΠΔΕ 2007 με επιχορήγηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Αναλυτικά η 
χρηματοδότηση του έργου έχει ως εξής:

Α) Προμήθεια και εγκατάσταση Μηχανολογικού και 
Εργαστηριακού Εξοπλισμού του Κέντρου Ποιοτικού 
Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος 
Θεσσαλίας. 

Β) Πρόσληψη Συμβούλου Διαπίστευσης ο οποίος θα 
διενεργήσει την πιστοποίηση του εν λόγω Κέντρου και 
Δαπάνες Διαπίστευσης − Διακρίβωσης του εν λόγω 
Κέντρου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων θα καθοριστούν οι όροι, τα δικαιολογητικά 
και ο τρόπος παρακολούθησης, καταβολής και ελέγχου 
της επιχορήγησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που είναι ο τελικός 
δικαιούχος των πράξεων − έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 86321/791 (4)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και 

εκτελέσεως Δασοτεχνικών έργων».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187) «Περί 
οργανισμού του Υπ. Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) 
«Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τα υπ’ αριθμ. Γ7−62/21.1.2008 και Γ7−50/18.1.2007 έγ−
γραφα της Γεν. Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπη−
ρεσίας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία ο Μέσος 
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τρι−
μήνου του έτους 2007, με βάση το 2005 = 100,0 ανερχό−
ταν σε 108,293 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 
1980 με βάση το 2005 = 100,0 ανερχόταν σε 6,642.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α98).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ265/11.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 2016/Β/12.10.2007) 
Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, όπως για το έτος 2008 ο χρησιμοποιού−
μενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 
16, παρ. 5 του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορι−
σμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 16,30 (Μ=Μ1/
Μ2=108,293/6,642=16,30).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προ−
ηγούμενη υπ’ αριθμ. 85362/671/26.1.2007 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02003092702080012*
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